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תכולת המשחק:

מטרת המשחק:

בכל קלף מופיעה תמונה מקורית והעתקים בהם קיימים
הבדלים קלים .תחרות במציאת התמונה המקורית.

הכנה:

 72קלפי משחק
 6מטבעות משחק עגולים

תחרות על מהירות והבחנה במציאת התמונה המקורית.

ערבבו את הקלפים והניחו אותם כשפניהם כלפי מטה.

כאשר אתם מאתרים פרט שנמצא רק באחת התמונות שבקלף,
תוכלו לפסול את אותה התמונה.
)רק לעותקים יש מאפיינים ייחודיים(

איך משחקים:

בכל תור ,הפכו את הקלף העליון בערימת הקלפים וחפשו את
התמונה המקורית

משחקים חכמים לקטנטנים

מציאת המקור:

בכל קלף מופיעה תמונה מקורית אחת ו 3 -או  4אפשרויות של
העתקים השונים מהמקור בפריט אחד בלבד.
עליכם לפסול את העתקים בזה אחר זה תוך שאתם משווים
אותם לשאר התמונות בקלף.

דוגמא:

<< החילזון הצהוב הוא היחיד ללא בטן צבועה:
לכן זהו עותק.
<< החילזון הורוד הוא היחיד ללא צורת שבלול על הקונכיה:
לכן זהו עותק.
<< החילזון הירוק הוא היחיד ללא גבות:
לכן זהו עותק.
<< החילזון הכחול הוא היחיד ללא נקודות על האף:
לכן זהו עותק
<< התמונה היחידה שנותרה היא זו
של החילזון האדום ולכן זוהי
התמונה המקורית שכוללת
את כל הפרטים.

השחקן הראשון שיכריז את צבע התמונה המקורית ,יזכה
בנקודת אחת )זוכה בקלף(
אם השחקן מכריז על צבע שגוי ,עליו לפרוש מהסבב ולהחזיר
את אחד מהקלפים שבידו.
כל שאר השחקים ממשיכים במציאת התמונה המקורית.

סוף המשחק:

השחקן הראשון שאסף  5קלפי משחק ) 5נקודות(
הוא הזוכה!

עוד בסדרה:
גרסאות למשחק:

את הגרסאות השונות משחקים כמו במשחק הרגיל ,מלבד
הרשום מטה.
מירוץ במציאת העתקים:
במקום להתחרות במציאת המקור ,מתחרים במציאת העתקים.
הניחו את  5המטבעות על השולחן כשהחלק החלק פונה כלפי
מעלה .הניחו את המטבע האחרון על הקופסא.
לאחר שאחד מהעתקים זוהה והוכרז על ידי שחקן ,הוא רשאי
לקחת את המטבע בצבע התואם ולהניח אותו על השולחן
לפניו .הוא יכול לקחת עוד אחד אם הוא מהיר .לאחר זיהוי כל
העתקים השחקנים צוברים נקודות כמספר המטבעות
שלפניהם )על כל נקודה מקבלים קלף(.

אם אחד המטבעות שגוי )גם אם יש לפניהם שניים ואחד הוא
הנכון( ,השחקנים אינם זוכים בנקודות.
השחקן שצובר ראשן  8נקודות ) 8קלפים( הוא הזוכה!

גרסה משותפת אישית/אישית בלי תחרות בזמן
קחו את הזמן במציאת העתקים!
במקום להתחרות בהכרזת התמונה המקורית ,תפסלו כעת את
העתקים כל אחד בתורו סביב השולחן.
הניחו את  5המטבעות עם הצבעים החלקים על השולחן
כשפניהם פונים כלפי מעלה ,הניחו את המטבע האחרון על
הקופסא .כשמגיע תורכם ,הכריזו על צבע של אחד העתקים.
לאחר מכן ,קחו את המטבע התואם והניחו אותו לפניכם.
המשחק נמשך סביב השולחן עד שנותרה
רק התמונה המקורית.

משחק אישי
יש לכם  2דקות לכל היותר לפתור כמה שיותר קלפים
במציאת המקור.
תחרות הנקודות
היו הראשונים לאתר את התמונה המקורית וזכו במירב הנקודות.
כל שחקן לוקח מטבע אחד )כשהחלק הצבעוני פונה כלפי
מעלה( .ברגע שאתם חושבים שזיהיתם את התמונה המקורית
הניחו עליו את הצבע הנכון ,אך הסתירו את התשובה שלכם.
דוגמא :אם אתם חושבים שהתמונה הורודה היא המקורית,
הניחו את המטבע שלכם כך:

כעת הכריזו בפני שאר השחקנים שמצאתם את התשובה
)השחקן הראשון מכריז ”ראשון“ ,השני ”שני“ וכן האלה(.
כאשר כל שחקן בחר צבע ,מניח אותו כך שהצבע של המקור
פונה כלפי הקלף ומסתיר אותו עם כף ידו עד שהשאר סיימו,
וחושפים את הפתרונות.
שלושת השחקנים הראשונים שאיתרו את התמונה המקורית
זוכים בנקודות לפי טבלת הנקודות:
השחקן הראשון זוכה ב 3 -קלפים =  3נקודות
השחקן השני זוכה ב 2 -קלפים =  2נקודות
השחקן השלישי זוכה ב -קלף אחד =  1נקודה
המשחק מסתיים כאשר מסתיימת חפיסת הקלפים.

מתקשים במציאת התמונה המקורית?
בקרו באתר geoni.co.il
במשחק מקורי או לא מקורי?
למציאת התשובות הנכונות

